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PROJECTE DE PRIMAVERA DE L’IXCÀN 

Durant les tres setmanes que vam estar al projecte de cooperació de Primavera de l’Ixcàn al 

Nord Oest de Guatemala vaig estar realitzant diverses tasques. 

Durant la primera setmana vaig estar preparant, junt amb dos professionals pedagogs de la 

Universitat pública de Ciutat de Guatemala, una formació en la que em van convidar a 

col·laborar. La formació va ser entorn les noves metodologies de portar a terme l’educació. En 

ella vaig poder exemplificar moltes dinàmiques que portem a terme a l’institut de Barcelona 

on hi treballo.  

Per mi va ser una tasca molt motivant, ja no només la formació en sí on tots els docents es 

mostraven molt interessats per les coses que proposàvem i les experiències que compartíem, 

sinó també amb els professionals amb els quals vaig col·laborar duent a terme la formació. 

Vaig tenir l’oportunitat de compartir maneres de fer no molt diferents en un context molt 

diferent.    
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Per les tardes anava al diversificado (batxillerat) on hi vaig estar fent classes d’estadística, física 

i ètica als dos cursos d’aquest nivell. Donat que certs professors es veien limitats en 

coneixements, pels matins, en alguna ocasió, vaig poder orientar (d’una manera informal) 

explicant conceptes força necessaris per impartir les classes requerides.  

Pel que fa les classes, els joves es mostraven molt estimulats davant d’un docent estranger, 

d’altra banda, en ocasions costava que integressin la matèria donat que la metodologia 

d’impartir-la era força diferent. Tot i així, a mesura que passaven les classes ens vam anar fent 

els uns als altres. 
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Donat que nosaltres només hi anàvem a estar tres setmanes, la meva tasca essencial va ser la 

d’observar les necessitats més bàsiques en les assignatures tècniques del diversificado per, 

posteriorment, coordinar-nos amb dos enginyers companys de la mateixa organització  

d’USTEC, els quals tenen previst anar a la comunitat Primavera de l’Ixcàn d’Octubre a 

Desembre i els quals tindran més temps per implicar-se i actuar. 

Es per això com un cop hem arribat a Barcelona hem contactat amb ells per explicar-los el 

panorama així com pensar conjuntament la manera més òptima d’aprofitar el seu temps allà. 
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Penso que ha estat una experiència molt enriquidora, ja no només a nivell personal sinó també 

professional. He tingut l’oportunitat de conèixer experiències educatives força diferents a les 

nostres. Un cop aquí, entre moltes altres coses, tinc previst portar a terme una sessió de 

sensibilització amb els alumnes de 2n de Batx. del meu institut per tal que coneguin com viuen, 

creixen i aprenen joves com ells en realitats i contextos tant diferents.    
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